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Grannsamverkan i Skärholmens 

Lokalpolisområde 

Hej alla grannsamverkare i Skärholmen och  

Hägersten/Liljeholmen! 

 

Vi ser en minskning av bostadsinbrott, men en ökning av inbrott i källar-

förråd i januari månad jämnfört med december. Nivåerna skiljer sig av-

sevärt från samma period förra året men vi måste tillsammans fortsätta 

att motverka inbrotten. 

 

Vid inbrotten från januari 2019 ser vi en fortsatt trend från 2018 gällande till-

vägagångssättet vid lägenhetsinbrott, där gärningspersonen har klättrat upp på 

en balkong och brutit upp balkongdörren. Oftast på de lägre balkongerna. Vi 

kan även se att gärningspersonerna vid flera inbrott har brutit upp fönsterkarm 

och tagit sig in i lägenheten/villan genom fönstret. Endast vid ett fåtal tillfällen 

har gärningspersonerna brutit upp ytterdörren. 

 

Nu börjar vi gå mot ljusare tider men det innebär att det kommer månader med 

flertalet röda dagar och lov där flera väljer att resa hemifrån. Vi ber er därför 

att fortfarande ha i åtanke att dels ALDRIG lämna sitt hus helt ned-släckt un-

der de mörka timmarna om man inte är hemma. Dels hjälpa oss att vara ute 

och promenera i våra bostadsområden under vintern/våren och reagera om ni 

ser något avvikande. 

 

Det är fortfarande nyfikna grannar som är största bidragande faktorn till att 

inbrott avbryts och endast stannar vid försök eller i bästa fall inget alls. Vid ett 

specifikt fall i januari kunde en nyfiken granne se till att två personer greps på 

plats vid ett pågående inbrott i källaren. Personen hade upptäckt brytmärken på 

dörren till källargången och uppfattade att gärningspersonerna fortfarande var 

kvar platsen och ringde då polisen som kom och grep de misstänkta.  

   Så fortsätt att prata med personer ni möter på er gata, ert kvarter och ert 

trapphus. Det räcker med ett Hej! och en blick på personen ansikte för att en 

tjuv ska känna sig bränd och välja att lämna området. Tack på förhand för ett 

gott samarbete! 



  2 

Polisregion Stockholm 

LPO Skärholmen 

2019-02-06  

 

 

 

SAMMANFATTNING  

Gällande anmälningar januari 2019  

24 anmälningar gjorda i januari totalt, varav 20 är fullbordade och 4 som stan-

nat vid försök.  

Villa/radhus: 4 fullbordat, 1 försök. Lägenheter: 16 fullbordade, 3 försök. 

Förra året samma period anmäldes 98 inbrott varav 81 var fullbordade. 

 

 

STULET GODS 

I de anmälningar där målsäganden uppgett tillgripet gods i bostad är det främst 

smycken, kontanter, pass och elektronik som mobiltelefoner, ipads och datorer 

som tillgripits. Även två kassaskåp och två bilnycklar med tillhörande fordon 

har tillgripits. Från förråden har det stulits kläder, verktyg och sportutrustning-

ar. Jag vill påminna om att se över sin hemförsäkring så att de saker som för-

varas i förråd ingår i det försäkrade beloppet. Tänk även på att försäkringsbola-

gen inte ersätter någon större summa när det gäller kontanter. Förvara ALDRIG 

dina spar- eller semesterpengar hemma. 

 

 

 

Inbrott och försök till inbrott Lpo Skärholmen 

 

 

Här kommer lite statistik och info för januari uppdelad i de två stadsdels-

områdena  

 

Stadsdelarna i lokalpolisområde Skärholmen 2019  

Januari Vårberg Skärholmen Sätra Bredäng 

Fullbordat inbrott villa/radhus 0 1 1 1 

Fullbordat lägenhet 2 0 0 3 

Försök villa/radhus 0 1 0 0 

Försök lägenhet 0 0 2 0 

Inbrott källare/vind 1 0 0 0 

 

Januari 2019 2018 

Fullbordat inbrott villa/radhus 4 12  

Fullbordat lägenhet 16 69 

Försök villa/radhus 1 5 

Försök lägenhet 3 12 

Inbrott källare/vind 13 33 

Totalt: 37 131 
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Mälar-

lar-

höjden 

Häger-

sten 

Aspudden Gröndal 
Liljeholmen 

och Årstadal 

Fru-

ängen 

Väster-

torp 

Häger-

stensåsen 

Midsomar-

kransen 

 

Västberga 

Fullbordat inbrott 

villa/radhus 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Fullbordat lägenhet 0 0 1 0 1 4 3 1 0 1 

Försök villa/radhus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Försök lägenhet 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Inbrott källare/vind 0 0 2 7 1 0 2      0 0 0 

 

 

 

 

24 st fullbordade och försök till inbrott i villa och lägenhet i ja-

nuari 2019 (13 st inbrott i källare/vind, ej utmärkta på kartan) 
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Stadsdelar i lokalpolisområdet 

 

Vårberg: Två inbrott i lägenhet och en i källare. Uppbrutna lås och hänglås 

som saknas. Kassaskåp, elektronik och smycken tillgripet. 

 

Skärholmen: Ett inbrott och ett försök till inbrott i radhus/villa.  Uppbrutet 

köksfönster. Tillgripet gods är kassaskåp och pass. 

 

Sätra: Ett inbrott i radhus/villa och två försök till inbrott i lägenhet. Uppbrutet 

fönster och försöken har upptäckts genom brytskador eller krafsande på dör-

ren. Okänt tillgripet gods. 

 

Bredäng: Tre inbrott i lägenheter varav två lägenheter var olåsta. Tillgripet 

gods var datorer.  

Ett inbrott i radhus/villa där gärningspersonen har brutit upp altandörren och 

tillgripit smycken och ett fordon med hjälp av nyckel som tagits från radhu-

set/villan. 

 

Mälarhöjden: Inga inbrott 

 

Hägersten: Inga inbrott 

 

Aspudden: Ett inbrott i lägenhet. Här har gärningspersoner tagit sig in via 

balkongdörr på bottenplan. Okänt tillgripet gods. 

Två källarinbrott på Junkergatan där gärningspersonen har lossat gångjärn 

eller klippt av hänglås. Resväska och tv har tillgripits. 

 

Gröndal: Sju inbrott i källare på Bryggvägen, Ekenbergskajen och Ljusstöp-

arbacken. Tillgripet gods har främst varit verktyg, cyklar och sportutrustning. 

 

Liljeholmen/ Årstadal: Ett inbrott lägenhet där gärningspersonen brutit upp 

dörren och tillgripit kläder. 

Ett källarinbrott där en cykel blev tillgripen. 

 

Fruängen: Fyra inbrott i lägenhet och ett inbrott i radhus/ villa. Elin Wägners 

gata drabbad av alla fyra inbrott i lägenhet. I samtliga inbrott i lägenhet har 

gärningspersonen tagit sig in via balkongdörren eller balkongfönstret på olika 

våningar. Vid inbrottet i radhus/villa har gärningspersonen kastat in en sten 

genom ett fönster. Tillgripet gods är smycken, dator och klockor. 
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Västertorp: Tre inbrott i lägenhet. Gärningspersonen har vid två av inbrotten 

tagit sig in via balkongdörren och ett av inbrotten via sovrumsfönstret. Tillgri-

pet gods är smycken, pass, kontanter och mobiltelefon. 

Två inbrott i källare på Telemarksgränd. Vid ena tillfället greps de misstänkta 

på plats. Tillgripet gods är kläder och verktyg. 

 

Hägerstensåsen: Ett inbrott i lägenhet där en mobil med tillgripen ur en hotel-

jour. 

 

Midsommarkransen: Inga inbrott 

 

Västberga: Ett inbrott och ett försök till inbrott i lägenhet. Gärningspersoner 

har krossat rutan vid inbrottet och försökt bryta upp låset vid försök till inbrot-

tet. Tillgripit gods är en iPad och alkohol.  

 

  

 
Vi har nämnt det förut men det förtjänas att upprepa, surfa gärna in på 

www.samverkanmotbrott.se 

  

 

Kom ihåg! 
Ring polisen direkt om ni upptäcker inbrott – i normalfallet kommer polis till 

platsen för teknisk undersökning. Ju snabbare vi får kännedom om brottet 

desto snabbare kan vi komma och säkra eventuella spår. STÄDA EJ innan ni 

pratat med polis! 

 

Hur kontakta Polisen!?! 

Ring 114 14 (säg tips) om det är något som har hänt och som ni i efterhand 

kommer på att ni vill tipsa polisen om, då blir ni kopplade till en tipsmottagare 

som skriver ner det ni säger och förmedlar via mail internt inom vår organisat-

ion till de som kan vara berörda av tipset. 

 

Eller maila in tipset till: registrator.stockholm@polisen.se (brevlådan avläses 

vardagar kontorstid, övrig tid ring för att få kontakt med polisen!)  

 

Ring 114 14 och be att få bli kopplad till sambandscentralen (polisradion) ifall 

det är något som pågår just nu och som en polisbil kan ha möjlighet att kolla 

upp direkt. T.ex. några som ni tror rekar för brott i ert område.  

Ring 112 om det gäller ett pågående (eller nära förestående) brott! 

Felanmälan och synpunker om trafik och utemiljö             

Tillsammans kan vi förbättra vår stadsmiljö. Tyck till och gör din felanmälan 

http://www.samverkanmotbrott.se/
mailto:registrator.stockholm@polisen.se
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när du vill och var du vill. Felanmälan gör du när något inte uppfyller sin 

tilltänkta funktion, är trasigt eller kräver akut underhåll på grund av skador. Du 

kan till exempel felanmäla en trasig lampa, nedskräpning, felparkering eller 

skadegörelse. Felanmälan kan göra genom;  

 Telefon: 08- 651 00 00 

 Stockholms stads e-tjänst: 

http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Felanmalan-och-synpunkter/  

 Tyck till-appen (ladda ner appen i din telefon) 

  
                                                                                                     

För mer information om detta hänvisas till Stockholms stads hemsida om Tra-

fik och stadsplanering, se ovan länk. 

 

 

        Ta hand om varandra! 

 Lokalpolisen Skärholmen önskar alla en trevlig helg och ser 

framemot fortsatt sammarbete! 

http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Felanmalan-och-synpunkter/

